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§ 18 

SAM MAN TRÄD ESPROTO KOLL 
DEMOKRATI BEREDNING EN 

Sammanträdesdatum 

2021-11-11 

Dnr 2021/24 

Godkännande av föredragningslistan 

Yrkande 
Ordförande Carola Gunnarsson yrkar, 
att demokratiberedningen beslutar, 
att komplettera föredragningslistan med ärende Kommunfullmäktiges kommande 
sammanträde, samt 
att i övrigt godkänna föredragningslistan i sin helhet. 

BESLUT 
Demokratiberedningen beslutar, 

att komplettera föredragningslistan med ärende Kommunfullmäktiges kommande 
sammanträde, samt 

att i övrigt godkänna föredragningslistan i sin helhet. 

Utd ragsbestyrka nde 
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§ 19 

SAM MAN TRÄD ESPR0TO KOLL 
DEMOKRATI BEREDNINGEN 

Sammanträdesdatum 

2021-11-11 

Dnr 2021/24 

Medborgardialog - träff mellan förtroendevalda och allmänheten 

INLEDNING 
Diskuterades olika former för medborgardialog. Ängelholms kommuns och 
Söderhamns kommuns hantering av medborgardialog lyfts som goda exempel. 

Diskussion och förslag kring kommande medborgardialog utifrån tid och plats, 
målgrupp, tema, genomförande, partideltagande, inbjudan och syfte med träffen. 

Förslag att genomföra ett dialogcafe söndagen den 5 december kl. 15.00 - 17.00 med 
en representant från varje parti. Presidiet undersöker alternativ till lokal. 

Yrkande 
Carola Gunnarsson (C) yrkar, 
att demokratiberedningen beslutar, 
att lägga informationen till handlingarna. 

BESLUT 
Demokratiberedningen beslutar, 

att lägga informationen till handlingarna. 

Utd ragsbestyrka nde 
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§ 20 

SAM MAN TRÄD ESPR0TO KOLL 
DEMOKRATIBEREDNINGEN 

Sammanträdesdatum 

2021-11-11 

Dnr 2021/24 

Information från kanslienheten 

INLEDNING 
Sekreterare informerar om kommande grund utbildning i sammanträdesteknik 
inklusive processerna kring nämndadministration, utöver nämndernas presidium 
och sekreterare bjuds även partigruppledarna in. Vidare information om att ett 
arbete kring ärendeberedningsprocessen pågår samt att kanslienheten kommer att 
flytta från Rådhusgatan 4 C till Rådhuset. 

Yrkande 
Carola Gunnarsson (C) yrkar, 
att demokratiberedningen beslutar, 
att lägga informationen till handlingarna. 

BESLUT 
Demokratiberedningen beslutar, 

att lägga informationen till handlingarna. 

Just~ ?fZ_ Utd ragsbestyrka nde 
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§ 21 

SAM MANTRÄDESPR0TOKOLL 

DEMOKRATIBEREDNINGEN 

Sammanträdesdatum 

2021-11-11 

Dnr 2021/24 

Kommunfullmäktiges kommande sammanträde 

INLEDNING 
Ordförande föreslår att nästkommande kommunfullmäktige, på grund av 
smittspridningen, ska genomföras på distans. Diskussion i ärendet utifrån rådande 
smittspridning, alternativa lokaler och mötets genomförande. Sammanträdet den 29 
november beslutas genomföras digitalt. 

Yrkande 
Carola Gunnarsson (C) yrkar, 
att demokratiberedningen beslutar, 
att lägga informationen till handlingarna. 

BESLUT 
Demokratiberedningen beslutar, 

att lägga informationen till handlingarna. 

Utd ragsbestyrka nde 

(lZ \fr 

7 (8) 



§ 22 Övriga frågor 

INLEDNING 
Inga övriga frågor anmäls. 

SAM MAN TRÄD ES PROTOKOLL 
DEMOKRATIBEREDNINGEN 

Samm anträdesdatum 

2021-11-11 

Utdragsbestyrka nde 
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